
Parceria com condições especiais para
os associados da Associação Catarinense
de Supermercados.

ACATS & Stone



Tudo começa com um propósito

O nosso?
Tornar mais justa a oferta de serviços financeiros
para os lojistas brasileiros, apoiando cada um deles
em sua jornada empreendedora.

Como?
Reunindo pessoas focadas nesse mesmo objetivo e
dispostas a fazer o novo.





Stone
Das vendas à gestão, uma única solução.

LOGÍSTICA PRÓPRIA
Operação
Maior estrutura de logística própria
do mercado de pagamentos.

ATENDIMENTO
Personalizado
Atendimento humano de ponta a
ponta da operação, sem utilização
de robôs de atendimento.

CAPILARIDADE
Nacional
Presente em todos os estados
brasileiros.



SIMULE SUAS VENDAS

Faça o calculo das taxas e veja quanto irá
receber por transação.

MaquininhaMaquininha

CONTROLE OPERAÇÕES

Tire relatórios e adiantamentos pela maquininha

PIX

Venda por Pix pela maquininha

Aceita as principais bandeiras!

App StoneApp Stone

Aplicativo projetado especialmente para
negócios. Ferramentas de venda on-line,
controle sua operação de pagamentos e

recebimentos onde estiver.

Raio-XRaio-X

O Raio-X é uma tecnologia de conciliação de
vendas e taxas das principais máquinas do

mercado.

Conciliação



GESTÃO FINANCEIRA
Visão completa de todas as suas maquininhas de cartão no mesmo app.

GESTÃO 
SIMPLES

Monitore a gestão do seu
negócio

Acompanhe suas vendas,
pagamentos e recebimentos

em qualquer hora.

CONTROLE DE
TAXAS

Gestão de taxas
 

Confira as taxas de todas suas
maquininhas e não deixe

passar nenhuma cobrança.

MELHORE SEU
RELACIONAMENTO

Mais experiência
 

Monitoramento de desempenho
para entender melhor seus

clientes e elevar suas vendas



CONTA
Conta digital completa com
foco em PJ e as principais
funcionalidades bancárias.

CRÉDITO
O modelo de empréstimo da Stone permite que o
pagamento ocorra em parcelas variáveis, conforme
o ritmo de vendas do supermercadista,

GESTÃO FINANCEIRA
Outros benefícios desta parceria.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS
Taxas diferenciadas para os associados da ACATS!

Débito Crédito Parcelado 2-6 Parcelado 7-12

Antecipação automática Antecipação pontual POS PINPAD (TEF)

1,55%  ao mês 1,55%  ao mês R$ 45,00 R$ 19,00 (sem tarifa de
conectividade)

Nota: Taxas sujeitas a alterações conforme variações dos índices de juros do país.



associado@acats.com.br

Para mais informações entre
em contato conosco:

+55 (48) 3223-0174 +55 (48) 98414-9919

mailto:associado@acats.com.br
tel:4832230174
tel:4832230174
https://api.whatsapp.com/send?phone=5548984149919&text=Ol%C3%A1%20ACATS%2C%20Gostaria%20de%20receber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Projeto%20ACATS%20e%20Stone!



